
Oprettet Titel ID Beskrivelse Oprettet af Ejer Frist Status Åben/lukket

04.12.2013 10:37

Proces og regler for håndtering af 

beliggendhedsadresse i Matriklen 72 GST arbejder på beslutningsoplæg grunddata@mbbl.dk PL - Matriklens udvidelse 02-04-2014

Drøftet førsta gang på WS 4.12.2013 

21.2.2013: Beslutningsoplæg præsenteres 

for styregruppen på mødet den 2.4.2014 Åben

04.12.2013 10:40

Proces og regler for håndtering af 

umatrikuleret areal i Matriklen 73 GST arbejder på beslutningsoplæg grunddata@mbbl.dk PL - Matriklens udvidelse 02-04-2014

Drøftet første gang på WS 4.12.2013 

21.2.2013: Beslutningsoplæg præsenteres 

for styregruppen på mødet den 2.4.2014 Åben

28.11.2013 11:49 Håndtering af erhvervslejligheder i BBR 67

Ved ejerlejlighedsopdelinger skal 

landinspektøren i BBR oprette en 

brugsenhed for hver ny ejerlejlighed. Dette 

kan ikke altid lade sige gøre ved 

erhvervsejerlejligheder, idet BBR ikke stiller 

krav om enhedsopdeling af erhverv. Derfor 

skal der ske en afklaring ift. landinspektørens 

oprettelse af brugsenheder og tilknytning af 

BFE-nr denne type ejerlejligheder. grunddata@mbbl.dk PL - BBR 12-11-2013

Drøftet første gang på WS 28-11-2013. 04-12-

2013: Håndteres i BBR-projektet i 

samarbejde med KL og PLF 14-1-2013: PL 

BBR orinterer på næste PF møde 29-1-2014: 

hører under igangværende drøftelser med 

landinspektørerne, er håndteret og har 

aldrig været et egentligt issue, PL-BBR 

kommer med ny formulering Åben

21.11.2013 15:08 Tildelt adresse til matrikulær sag 64

Der skal gives en "advarsel" hvis der ikke er 

tildelt en adresse, inden den matrikulære sag 

godkendes i kommunen. GST undersøger 

nærmere. grunddata@mbbl.dk PL - Matriklen 28-11-2013

Drøftet første gang på WS 21-11-2013. 04-12-

2013: Adresseprojektet specificerer den 

nødvendige service overfor GST 14-01-2014: 

Pl BBR redegører på næste PF møde 29-1-

2014: Der skal beskrives en service der 

udfører en geografisk forespørgsel. Der 

fremsendes forespørgsel om dette til 

matriklen Åben

21.11.2013 13:40

Landinspektørerens forslag til 

bygningskoordinaters godkendelse af BBR 

myndighederne 61

Det skal afklares hvornår landinspektørerens 

forslag til bygningskoordinater bliver 

godkendt af BBR myndighederne grunddata@mbbl.dk PL BBR 11-12-2013

BBR-brugergruppen har tilsluttet sig 

forslaget om at landinspektørens 

indberetning af bygningspunkter får status: 

"Godkendt". Dette indarbejdes i BBR"s 

løsningsarkitektur. Ansvar PL (BBR) 14-1-

2014: PL BBR skal redegøre for om issue kan 

lukkes på næste PF møde 29-1-2014, 

Forståelsespapir med PLF er i proces Åben

28.11.2013 09:37

Ejerlejlighedsopdeling i den ældre 

bygningsmasse 65

Kravet om at landinspektøren skal 

identificere/registrere ejerlejligheders 

enheder, rum mv. i BBR vil efter 

omstændighederne medføre ekstra 

omkostninger for rekvirenten. grunddata@mbbl.dk PL - GD1 Ejendomsdata 11-12-2013

Drøftet første gang på WS 28. november 

2013. Problemstillingen skal kvalificeres 

yderligere ift. hyppigheden af denne type 

sager og evt. ekstra omkostninger hertil. Kan 

PLF bidrage med nogle eksempler? 14-1-

2014.: PL BBR skal give status på næste PF 

møde 29-1-2014, Forståelsespapir med PLF 

er i proces Åben

04.12.2013 10:11

Håndtering af foreløbige registreringer i 

matriklen i relation til BBR (og ESR) 71

Der skal skabes klarhed over hvordan 

foreløbige registreringer i matriklen 

håndteres i relation til BBR (og 

ESR/økonomidel). grunddata@mbbl.dk KSK - MBBL 12-12-2013

Drøftet på WS 4.12.2013 Der skal planlægges 

et fælles udredningsarbejde m. deltagelse af 

MBBL - KSK / GST - Anders Hvas / KL - TIne 

Garbers /PLF 14-01-2014.: Der er behov for 

at få klarlagt KL"s behov. 29-1-2014: der 

aftales et afklarende møde, KSK indkalder. Åben

30.09.2013 10:55

Landinspektørernes placering af adresser og 

koordinater 56

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes placering af adresser og 

koordinater. ale@mbbl.dk PL BBR adresse 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF 14-

1-2014, PL BBR Adresse skal give en status 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i 

proces Åben

30.09.2013 13:56

Landinspektørernes håndtering af 

brugsenheder ifb. med 

ejerlejlighedsopdelinger 58

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes arbejde med at 

sammesætte brugsenheder i BBR. ale@mbbl.dk PL - BBR 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF 14-

1-2014, PL BBR Adresse skal give en status 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i 

proces Åben

30.09.2013 13:57

Landinspektørernes håndtering af 

bygningsgeokoder (koordinater) ifb. med 

matrikulære forandringer 59

Der udestår en beskrivelse af processen for 

Landinspektørernes arbejde med at 

kontrollere og evt. opdatere 

bygningsgeokoder. ale@mbbl.dk PL - BBR 17-01-2014

Håndteres af MBBL i samarbejde med PLF 14-

1-2014, PL BBR Adresse skal give en status 

29-1-2014, Forståelsespapir med PLF er i 

proces Åben

11.03.2014 16:00

Skats håndtering af samvurderede 

ejendomme 86

Til brug for bl.a. BBR's kravspecifikation skal 

SKAT redegøre for de forventede regler for 

tildeling af vurderingsnummer. F.eks. Er der 

usikkerhed om der tildeles 

vurderingsnummer til samtlige BFE, eller om 

det kun er samvurderede ejendomme der 

tildeles vurderingsnummer grunddata@mbbl.dk PL - Skat Forslag Forslag

13.03.2014 Jord i fremmede kommuner 87

Kommunerne har behov for at vide hvordan 

jord i fremmed kommune fremtidigt 

håndteres vurderings- og skattemæssigt. 

Skat skal redegøre for dette. grunddata@mbbl.dk Pl - Skat Forslag Forslag

20.02.2013 00:00 Arealændringer ved ekspropriation 36

Landinspektøren forpligtes til foretage tidlig 

indmelding af arealændringer som følge af 

ekspropriation. Håndteres i Lov om 

Offentlige veje og Lov om ekspropriationer 

via lovændringer. grunddata@mbbl.dk GST / PL - GD1 01-03-2014

Håndteres af Matrikels lovansvarlige. Ansvar: 

PL (MAT)

 19.2.2014: Forslåes håndteret i 

arbejdsgruppen for love og regler. 

12.3.2014 overdraget til arbejdsgruppen for 

lovgivning og regler Åben

15.01.2013 00:00 Regelsæt vedr ejerlejligheder 9

Behov for et regelsæt vedr. lsp. Indsamling af 

oplysninger om ejerlejligheder både ift. 

Matrikel og BBR grunddata@mbbl.dk GST/MBBL 01-03-2014

Håndteres af arbejdsgruppe lov og regler når 

kommissorium forelægger. Ansvar: 

arbejdsgruppeformand

12.3.2014 overdraget til arbejdsgruppen for 

lovgivning og regler Åben

22.01.2013 00:00 Service til kontrol af panterettigheder 14

Behov for valideringsservices til kontrol af 

panterettigheder for bygning på fremmed 

grund ifm nedrivning grunddata@mbbl.dk MBBL 01-03-2014

ENS"s vil ikke stille krav til kommunen om at 

undersøge panterettigheder i BPFG ift. med 

behandling af ansøgning om nedrivning. 

Problemstillingen foreslås håndteret ved at 

kommunen i nedrivningstilladelsen gør 

opmærksom på at evt. panterettigheder skal 

iagttages. Håndteres af arbejdsgruppen: Lov 

og regler Ansvar: PL (lov og regler)

12.3.2014 overdraget til arbejdsgruppen for 

lovgivning og regler Åben

04.12.2013 12:40

Matriklens håndtering af bygning på 

fremmed grund 75

Det skal afklares om Matriklen vil have 

registreret to former for BPFG 1) Oprettet af 

kommunen 2) BPFG kvalitetssikret af 

Landinspektører grunddata@mbbl.dk PL - Matriklens udvidelse 14-03-2014

Drøftet første gang på WS 4-12-2013. 

14.1.2014: PL - Matriklens udvidelse skal 

redegøre for hvordan dette er håndteret i 

løsningsarkitekturen. 29.1.2014: Der skal 

implementeres noget i matriklens regelsæt 

omkring håndtering af Bygning på fremmed 

grund, 21.2.2014: Ny formulering 

26.02.2014: GST er ved at finde ud af 

hvordan de to former implementeres.

12.3.2014 Modellerne er beskevet i 

løsningsarkitekturen issue kan lukkes Åben

ISSUELISTE EJENDOMSDATAPROGRAMMET 14.3.2014

mailto:grunddata@mbbl.dk
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14.01.2014 12:24 Færdiggørelse af UHA diagram 77

- Der skal sikres konsistens i UHA 

diagrammerne. - Der skal tilføjes et UHA 

diagram over ejerskifte - Der skal tilføjes et 

UHA diagram over håndtering af 

beliggenshedsadresser (For at undgå dobbelt 

registrering af adressenøgler i BBR og som 

beliggenhedsadresse i Mat. er der behov for 

en afklaring af processen for tildeling af 

adresser til Brugsenheder som tillige er 

ejerlejligheder. Det kan f.eks. ske ved 

indarbejde håndtering af 

beliggenhedsadresser i UHA-diagrammerne) grunddata@mbbl.dk 01-04-2014

19.2.2014 forslag til nyt Issue: UHA 

diagrammerne kan offentliggøres som et 

kommunikationsdokument under 

delprogrammet med "eksempler på 

integrationer". Arbejdet skal udføres i en 

arbejdspakke.

12.3.2014: Er medtaget som opgave der 

indgår i den reviderede GD1 plan. Åben

19.02.2014 15:11 Opdatering af bygningsreglementet 81

I forbindelse med byggesagsbehandling er 

der behov for oplysning om ejer af 

bygningen er den samme som ejer ef 

grunden. grunddata@mbbl.dk Arbejdsgruppe for lovgivning og regler 01-04-2014

19.2.2014 - Forslag Nyt issue

12.3.2014 overdraget til arbejdsgruppen for 

lovgivning og regler Åben

20.02.2014 16:34

Fælles serviceprincipper for udveksling af 

info. mellem grunddataregistrene 82

F.eks. principper for anvendelse internt 

mellem klient og System pll@mbbl.dk 01-04-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

12.3.2014, Det er besluttet at anvende fælles 

skabelon Åben

24.01.2013 00:00

Sikring af forskelle mellem Ejerfortegnelse og 

Tingbog 31

Det skal sikres at der forsat kan være forskel 

på ejerfølgen i henholdsvis Tingbogen og 

Ejerfortegnelsen grunddata@mbbl.dk TLR 01-04-2014

Håndteres i EF løsningsarkitektur. Ansvar: PL 

(EF) Afhænger af beslutning om 

ejerfortegnelsens placering. Åben

18.02.2013 00:00 Ajourføring i ejerfortegnelsen 32

Ajourføring af udlandsadresser, når ejer 

efter at være udvandret flytter til et andet 

sted, hvem ajourfører det, ejer sender typisk 

meddelelse til ejendomsskat. grunddata@mbbl.dk

Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og 

Tinglysningsretten 01-04-2014

Håndteres under aftale om TLR"s deltagelse i 

Ejendomsdataprogrammet. Ansvar: PL (EF) Åben

18.02.2013 00:00 Ajourføring i ejerfortegnelsen 34

Ajourføring af administrator generelt i 

ejerfortegnelsen, der er mange firmaer, 

udlejningsejendomme mm. der har og 

skifter administrator. grunddata@mbbl.dk

Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og 

Tinglysningsretten 01-04-2014

Håndteres under løsningsarkitektur EF 

Ansvar: PL (EF) Åben

18.02.2013 00:00 Ejere uden CPR/CVR-nr 33

Ejere uden CPR- eller CVR nummer kan i dag 

godt tinglyses, men disse kan ikke håndteres 

i kommunens opkrævningssystem, hvor der 

er krævet en juridisk identifikation. grunddata@mbbl.dk

Håndteres i aftale mellem KL, SKAT og 

Tinglysningsretten 01-04-2014

Håndteres under løsningsarkitektur EF og i 

samarbejde med Kommunalt 

Økonomisystem (KØS) Ansvar: PL (EF) 26-11-

2013, Der er en dialog med CVR vedr. de CVR 

numre der bliver inaktive, forsvinder ved 

fusioner mm. Åben

12.06.2013 09:43 Ejerforholdskode 50

Der mangler afklaring på hvordan og i hvilket 

regi Ejerforholdskoden skal videreføres. 

Almene boliger i MBBL skal involveres pll@mbbl.dk MBBL - PL(EF) 01-04-2014

Ejerforholdskoder bliver en del af EF"s 

informationsmodel Ansvar: PL (EF) Åben

21.11.2013 15:01

Lovændring i forhold til ejerfortegnelsens 

brug 63

Der er behov for regelændring i forhold til 

ejerfortegnelsens brug. I den nuværende 

lovgivning (vurderingsloven) står, at det er 

den tinglyste ejer der skal have besked med 

frigørende virkning ved fremsendelse af 

regninger etc., dette skal ændres til ejeren 

ifølge ejerfortegnelsen. grunddata@mbbl.dk PL- Ejerfortegnelsen 01-04-2014 Drøftet første gang på WS 21-11-2013 Åben

14.01.2014 12:17

Håndtering af ejerforholdet til 

Moderejendomme 76

Det skal afklares hvordan ejerforholdet til 

Moderejendomme er håndteret i 

lovgivningen og i matriklen. grunddata@mbbl.dk PL - Ejerfortegnelsen 01-04-2014 Åben

14.01.2014 12:34 Arkitekturafklaringer under GD7 79

Følgende arkitekturafklaringer varetages i 

regi af GD7 . datafordeleren - 

Sikkerhedskoncept - Serviceprincipper - 

Struktur og Krav til metadata - Udstilling og 

anvendelse af hændelser - Ajourføring og 

dataanvendelse - Proces og ansvar ift. 

servces i Datafordeleren grunddata@mbbl.dk PL - GD1 01-04-2014

Forslag til håndtering drøftes i regi af 

styregruppen. Skal være aftalt sammen med 

replanlægningen. 26.02.2014: I regi af 

repanlægningen skal det kontrolleres om 

arkitekturafklaringen er tilstrækkelig. Åben

19.02.2014 15:01 Beslutning om placering af Ejerfortegnelsen 78

Der skal træffes endelig beslutning om 

ejerfortegnelses placering i tilknytning til 

Tingbogen (Plan A). grunddata@mbbl.dk PL (EF) 01-04-2014

19.2.2014 Forslag nyt issue Forventes 

besluttet af styregruppen på dennes møde 

den 2.4.2014 Åben

20.02.2014 16:36

Fælles model og principper for 

ændringsstyring 86

Principperne bør aftales mellem GD1/GD2 

og GD7 pll@mbbl.dk 01-04-2014 Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014 Åben

20.02.2014 16:39

Fælles metodik for tildeling af roller 

(sikkerhed) 83

Der sondres mellem roller på data og system 

niveau pll@mbbl.dk 01-04-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

12.3.2014. Forventes håndteret løst i 

sikkerhedsmodellen Åben

20.02.2014 16:43 Roller og ansvar ift. test 84

Der er behov for afklaring af roller og ansvar 

ift. til test af: Integrationer 

Sammenligningstest Samtidighedstest pll@mbbl.dk GD1-sekr. 01-04-2014 Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014 Åben

20.02.2014 17:29 Mulighed for nye umatrikulerede arealer 85

Kan der opstå situationer, hvor der opføres 

en ny bygning på et eksisterende 

umatrikuleret areal, som ikke er indeholdt i 

den endelige mængde umatrikulerede 

arealer,der er tildelt BFE-nr og kendes af 

Matriklen? Er dette tilfældet vil der være 

behov for en løsning ift. til denne 

problemstilling. F.ex. et default BFE-nr til det 

formål? pll@mbbl.dk PL-BBR 01-04-2014

Drøftet første gang på PF møde 26.2.2014

17.3.2014: Behandles på workshop Åben

20.02.2013 00:00 Opfølgning mht ESR 37

KL skal følge op på gennemgangen af ESR"s 

gule sedler og sørge for at alle udeståender 

lukkes. grunddata@mbbl.dk KL 29-04-2014

Ansvar: KL/TKG 26-11-2013: Frist sat til 11-

12-2013 14-01-2014 KL - TKG redegører på 

næste PF møde 19-02-2014 Forslag 

Aktiviteten placeres i en ny arbejdspakke i 

forbindelse med replanlægningen 26-02-

2014: Defineres i en arbejdspakke der sikrer 

at ESR's data er tilgængelige i den 

kommende infrastruktur

12.3.2014: Er medtaget som opgave der 

indgår i den reviderede GD1 plan. Åben

04.12.2013 11:59

Skabelon til ejerlejlighedsfortegnelse / 

anmeldelse af ejerlejlighedsopdeling 74

Der er behov for et udtræk fra 

BBR/Matrikel/Adresseregister til brug for 

anmeldelse af ejerlejlighedsopdeling i GST. grunddata@mbbl.dk PL - GD1 Ejendomsdata 01-06-2014

Drøftet første gang på WS 4-12-2013 

19.2.2014: Der skal specificeres en 

tværgående service til det formål. Arbejdet 

skal placeres i en arbejdspakke under 

delprogrammet Åben

30.09.2013 10:53 Bygning på fremmed grund på flere niveauer 55

Ved tilbygning mm. på en bygning på 

fremmed grund, oprettes et nyt blad i 

tingbogen svarende til at der er flere 

bygninger på fremmed grund. Dette 

harmonerer ikke med BFE og BBR. grunddata@mbbl.dk GST 01-09-2014

GST udarbejder et beslutningsoplæg mhp. 

behandling på STG-mødet den 12. nov. 

Ansvar PL Matriklen 26.02.2014. Indarbejdes 

i næste version af matriklens 

løsningsarkitektur. Åben


